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Zápisnica zo zasadnutia AS PF UKF v Nitre dňa 21.3.2016 

 

Prítomní: 10 (doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD., Mgr. Martin Cabadaj, Mgr. Alena Čierna, PhD., 

doc. PaedDr. Janka Kanásová, PhD., PaedDr. Dana Malá, PhD., doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD., 

Mgr. Nina Kozárová, Róbert Valovič, Mgr. Lenka Šimončičová, Magdaléna Matušková)  

Ospravedlnení: 5 (doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., doc. PaedDr. Juraj Komora, PhD., prof. PhDr. 

Gabriela Petrová, CSc., doc. PaedDr. Vladimír Šutka, PhD., Martina Ďurišková) 

Neprítomní:  0 

Hostia:  prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. 

doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. 

doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. 

doc. Mgr. Adriana Récka, PhD.  

Ing. Lucia Bezáková 

 prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. 

Program: 

1) Otvorenie, kontrola plnenia uznesení 

2) Správa o činnosti PF UKF v Nitre za rok 2015  

3) Výročná správa o hospodárení  PF UKF v Nitre za rok 2015  

4) Návrh rozpisu dotácie na PF UKF v Nitre pre rok 2016  

5) Študijný poriadok doktorandského štúdia PF UKF v Nitre 

6) Rozličné 

7) Záver 

 

Bod 1 – Otvorenie, kontrola plnenia uznesení.  

Predsedníčka AS PF UKF v Nitre PaedDr. Dana Malá, PhD. otvorila zasadnutie AS PF UKF v Nitre. 

Úvodom privítala prítomných členov senátu a hostí. Predsedníčka senátu ďalej informovala o zmene 

zapisovateľky pre potreby zasadnutia, z dôvodu neprítomnosti doc. PaedDr. Jany Depešovej, PhD.. 

zapisovateľkou pre zasadnutie bola určená doc. PaedDr. Janku Kanásovú, PhD.. Program zasadnutia 

bol hlasovaním prítomných členov AS PF UKF odsúhlasený.  

(hlasovanie – za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0) 

V rámci kontroly plnenia uznesení predsedníčka senátu konštatovala, že z ostatného zasadnutia AS PF 

vyplynulo Uznesenie č. 6/22022016 o žiadosti doc. PaedDr. Júlie Ivanovičovej, CSc., ohľadom 

možnosti parkovania zamestnancov PF UKF v Nitre v areáli na Dražovskej ceste, v ktorom AS PF 

UKF poveril pani dekanku prerokovať predmetnú problematiku s vedením univerzity. Predsedníčka 

senátu informovala členov senátu o jednotlivých náležitostiach a komunikácii v danej veci v ostatnom 

období. Pani dekanka informovala členov senátu o náležitostiach, ktoré podnikla v predmetnej veci. 

Problém riešila s pánom rektorom a navrhla posilnenie oprávnených osôb na parkovanie na 

Dražovskej ceste. Mgr. Alena Čierna, PhD. sa prihlásila do diskusie, kde apelovala na využitie zelene 

v priestore okolia budovy PF na Dražovskej ceste.,  doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD. sa prihovoril 

za podporu tvorivého prostredia plného zelene v okolí menovaného objektu. 

Predsedníčka senátu PaedDr. Dana Malá, PhD. skonštatovala splnenie Uznesenia č. 6/22022016. 
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Bod 2 – Správa o činnosti PF UKF v Nitre za rok 2015  

Správa o činnosti PF UKF v Nite za rok 2015 bola prítomným členom AS PF UKF zaslaná 

v dostatočnom predstihu a na akademickej obci bola podrobne prezentovaná pani dekankou a 

prodekanmi PF UKF v Nitre.  Členovia senátu nemali k predloženému dokumentu žiadne 

pripomienky. 

Uznesenie č. 1/21032016 

AS PF UKF v Nitre v súlade s § 27 ods. 1 pís. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje Správu o činnosti 

PF UKF v Nitre za rok 2015, predloženú prof. PhDr. Evou Szórádovou, CSc., dekankou  Pedagogickej 

fakulty,   dňa 21.3.2016.  

(hlasovanie – za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0) 

 

Bod 3 – Výročná správa o hospodárení  PF UKF v Nitre za rok 2015  

Výročná správa o hospodárení  PF UKF v Nitre za rok 2015  bola prítomným členom AS PF UKF 

zaslaná v dostatočnom predstihu a na akademickej obci bola podrobne prezentovaná tajomníčkou PF 

UKF v Nitre.  Na akademickom senáte predložila výročnú správu prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc., 

dekanka  Pedagogickej fakulty. Členovia senátu nemali k predloženému dokumentu žiadne 

pripomienky. 

Uznesenie č. 2/21032016 

Akademický senát PF UKF v Nitre v súlade s § 27 ods. 1 pís. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje Výročnú 

správu o hospodárení PF UKF v Nitre za rok 2015, predloženú prof. PhDr. Evou Szórádovou, CSc., 

dekankou  Pedagogickej fakulty,  dňa 21.3.2016. 

(hlasovanie – za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0) 

 

Bod 4 – Návrh rozpisu dotácie na PF UKF v Nitre pre rok 2016 

Predsedníčka AS PF UKF v Nitre PaedDr. Dana Malá, PhD. požiadala o prezentovanie stanoviska k 

bodu 4 predsedu Ekonomickej komisie. Predseda ekonomickej komisie doc. PaedDr. Jaroslav 

Broďáni, PhD., prezentoval odporúčanie pre Akademický senát PF ohľadom schválenia rozpisu 

dotácie na PF UKF v Nitre pre rok 2016. 

Dekanka prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. – informovala o zmenách vo vyrátavaní výkonu vo 

vzdelávaní na študentokredit, o zmene prepočtu vzájomnej výučby medzi katedrami, o zmene 

v dotáciách v umeleckej činnosti a tvorbe. 

Mgr. Alena Čierna, PhD.- poukázala na problém verifikácie záznamov v umeleckej činnosti za roky 

2013-14, o škrtaní niektorých záznamov z dramatického umenia. 

doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD. – sa vyjadril k zlepšeniu výkonu vo vedeckej oblasti na KTVŠ, 

o snahe získavať granty a o schopnosti katedry dostať sa do prijateľného výkonu pre PF UKF v Nitre. 

Navrhol odmeňovanie tvorivých pracovníkov, ktorí sa podieľajú najväčším prínosom na vedeckom 

výkone. 

Mgr. Alena Čierna, PhD.- reagovala na pripomienku doc. PaedDr. Jaroslav Broďániho, PhD. 

v zmysle, že vedúci katedier nemajú možnosť riešiť nevýkonných pracovníkov katedry vzhľadom na 

platnú legislatívu. 

doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD. – poukázala na snahu pracovníkov KTIT získavať granty. 

prof. PhDr. Evou Szórádovou, CSc., dekanka PF – informovala o stretnutí s prof. PhDr. Gabrielou 

Petrovou, CSc., ktorá sa ospravedlnila z účasti na AS PF  ale súhlasila s podporou navrhovaného 

rozpisu. 

 

 



Uznesenie č. 3/21032016 

AS PF UKF v Nitre  Návrh rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu a návrh rozpisu nedotačných 

finančných prostriedkov organizačným súčastiam Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre na rok 2016, predložený prof. PhDr. Evou Szórádovou, CSc., dekankou  Pedagogickej 

fakulty, na zasadnutí  dňa 21.03.2016 schvaľuje. 

(hlasovanie – za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Bod 5 – Študijný poriadok doktorandského štúdia PF UKF v Nitre 

K študijnému poriadku doktorandského štúdia AS PF UKF sa vyjadrila prof. PhDr. Eva Szórádová, 

CSc., dekanka PF – príslušný materiál konzultovala s dekanom FPV UKF prof. RNDr. Liborom 

Vozárom, CSc. Zdôraznila zmeny a navrhla potrebu individuálneho študijného plánu doktoranda na 

celú dobu štúdia. Prítomní členovia AS PF UKF uvedené doplnenie podporili. 

Mgr. Lenka Šimončičová – pripomienkovala článok 5 bod 1 – školiteľ, vzhľadom na nutnosť výstupov  

končiacich doktorandov v kategórii „A“ , navrhla zadefinovanie kritéria náročnosti na výstupy 

školiteľov doktorandského štúdia  súhlasne v kategórii „A“.   

Doc. PaedDr. Janka Kanásová poukázala na náročnosť požadovaného kritéria vykazovať 

u doktorandov výstupy v kategórii „A“ vzhľadom na krátkosť štúdia. 

Mgr. Alena Čierna, PhD. a doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD.- podporili návrh študijného poriadku, 

podľa ktorého doktorandi musia vykázať výstup v kategórii „A“. 

Doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. vyslovila nutnosť plnenia a orientácie na výstupy skupiny „A“ 

u doktorandov. Garanti zodpovedajú za školiteľov doktorandského štúdia. 

Uznesenie č. 4/21032016 

AS PF UKF v Nitre  Študijný poriadok doktorandského štúdia PF UKF v Nitre schvaľuje s 

pripomienkami (doplnenie o Prílohu Individuálny študijný plán doktoranda na celú dobu štúdia). 

(hlasovanie – za: 9, proti: 0, zdržali sa: 1) 

 

Bod 6 – Rozličné 

prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. ako hosť AS PF UKF v Nitre formulovala pripomienku o náplni 

práce pedagogických pracovníkov, ktorí sú zaťažovaní ekonomickými a administratívnymi 

povinnosťami súvisiacimi s cestovaním na vedecké konferencie, prekladom materiálov z konferencií 

(vložné, faktúry atď.), špecifikáciou prístrojov. Požiadala,  aby sa senát obrátil na vedenie fakulty, 

s cieľom prehodnotenia povinností pedagógov súvisiacich s ekonomickými náležitosťami.  

Doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD. upozornila na to, že pedagóg nevie presnú špecifikáciu prístrojov. 

Mgr. Alena Čierna, PhD. poukázala na problém narastania administrácie, nárast tlačív a papierovania 

pedagógov. K uvedenému návrhu prof. Hašková doručí písomný návrh ako podklad na rokovanie na 

ďalšie zasadnutie senátu. 

 

Bod 7 – Záver 

Predsedníčka AS PF UKF v Nitre  PaedDr. Dana Malá, PhD. ukončila zasadnutie AS PF UKF, 

poďakovala prítomným za účasť 

Nitra, 31. 3. 2016      

      

                        PaedDr. Dana Malá, PhD. 

                             predsedníčka AS PF UKF v Nitre  

Príloha: 

1. Prezenčná listina zo zasadnutia AS PF UKF zo dňa 21. 3. 2016  

 

Zápisnicu spracovala: doc. PaedDr. Janka Kanásová, PhD. 


